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Beste lezer, 
 
Het jaar begon met de verschijning van de 
Nashvilleverklaring in januari op z’n 
zachtst gezegd onrustig. Ook in Zeeland 
deden veel mensen aangifte tegen de 
opstellers en ondertekenaars van de 
verklaring. We zagen dat er veel over deze 
verklaring gezegd en geschreven werd én 
onze hoop kwam uit: nog nooit werd er 
binnen de kerk zoveel over 
homoseksualiteit en transgenderisme 
gesproken als vorig jaar. 
 
Mijn persoonlijk hoogtepunt van 2019 was 
de grandioze bijeenkomst rondom Coming 
Out dag! Nog nooit heb ik zo’n grote 
opkomst gezien bij de viering van Coming 
Out dag. Samen met onze partner ADB 
Zeeland en 113 Zelfmoordpreventie 
hebben we een mooie avond kunnen 
organiseren waarbij zelfs staatssecretaris 
Paul Blokhuis en de commissaris van de 
koning Han Polman aanwezig waren.  
 
We hebben vanuit LHBT Netwerk Zeeland 
het afgelopen jaar minder inspanningen 
hoeven doen omdat COC Zeeland vorig 
jaar weer op volle sterkte is 
teruggekomen. Zij heeft een nieuw en 
zeer gedreven bestuur dat een aantal 
thema’s uit onze handen heeft genomen. 
Zo ligt de focus op de GSA’s bijvoorbeeld 
weer bij COC Zeeland. De samenwerking 
met COC in Zeeland is het afgelopen jaar 
versterkt en zal wat mij betreft nog beter 
worden in de komende jaren. Ik zie dat de 
samenstelling van de besturen daar alle 
potentie toe heeft.  
 
Doordat we, net als vorig jaar, minder 
beroep hebben hoeven doen op onze 
eigen middelen hebben opnieuw het jaar 

afgesloten met een mooie plus. Echter is 
het nu tijd om met een goed plan te 
komen waarmee we de komende jaren 
zaken kunnen realiseren en we onze 
activiteiten voor meerdere jaren kunnen 
garanderen.  
 
Zo zullen we in 2020 beginnen met het 
aanleggen van een Zeeuwse fotobank met 
foto’s van Zeeuwse LHBTI’s. We merkten 
dat er behoefte was aan een dergelijke 
fotobank, zowel bij onszelf als bij onze 
partners. Denk bijvoorbeeld aan foto’s bij 
nieuwsitems, in folders of op Facebook. 
De foto’s kunnen door iedereen gratis 
gebruikt worden.  
 
En waar liggen de kansen voor de 
komende jaren? Wat mij betreft gaan we 
met allerlei partijen keihard aan de slag 
om Roze Zaterdag naar Zeeland te halen! 
De Roze Zaterdag is nog nooit in Zeeland 
geweest en ik ben van mening dat we met 
alle partners voldoende slagkracht hebben 
om deze naar Zeeland te halen en te 
organiseren.  
 
Tot slot sta ik uiteraard ook dit jaar weer 
stil bij de tomeloze inzet van de 
vrijwilligers van LHBT Netwerk Zeeland. 
Allemaal hebben ze opnieuw veel tijd 
gestoken in het organiseren van 
bijeenkomsten, het begeleiden van 
studenten en het verzorgen van de 
administratie.  
 
Zonder jullie zou LHBT Netwerk Zeeland 
niet bestaan! Dank jullie wel! 
 
Veel leesplezier! 
 
 
 
 
Stefano La Heijne 
Voorzitter LHBT Netwerk Zeeland
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Doelstelling 
Stichting LHBT Netwerk Zeeland is ontstaan uit de Zeeuwse LHBT Projectgroep. Deze projectgroep 

bestaat uit Anti Discriminatie Bureau Zeeland en beleidsmedewerkers uit de gemeente Middelburg en 

Goes. Deze twee Zeeuwse gemeenten doen mee aan het Regenboogproject, een project dat mogelijk 

was dankzij een subsidie vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Alle activiteiten 

van LHBT Netwerk Zeeland zijn mogelijk gemaakt door de subsidie van de gemeenten Goes en 

Middelburg (en tot 2018 tevens gemeente Vlissingen). 

Omdat de subsidie vanuit het ministerie (aanvankelijk) voor 3 jaar is geweest heeft de projectgroep 

LHBT Netwerk Zeeland opgericht. LHBT Netwerk Zeeland heeft als basisdoelstelling het borgen en 

consolideren van LHBT emancipatie en acceptatie in Zeeland. 

Deze doelstelling wil het Netwerk realiseren via onderstaande wegen: 

1. Het leggen van contacten en het bundelen van krachten met organisaties die reeds actief zijn 

op het gebied van LHBT emancipatie in Zeeland. 

2. Het leggen van contacten met organisaties binnen Zeeland en het bespreekbaar maken van 

LHBT-beleid. 

3. Het leggen van contacten met de verschillende Zeeuwse gemeenten met als doel dat LHBT- 

zaken op beleidsniveau  op de agenda blijven. 

4. Het regelen van deskundigheidsbevordering voor partners. 

 

Door het vormen van een verbindende schakel tussen de verschillende organisaties en dit te 

onderstrepen met een vriendschap of partnerschap worden krachten gebundeld en zal de acceptatie 

en de positie van LHBT’s in Zeeland uiteindelijk worden versterkt. Organisaties die een convenant 

hebben ondertekend zijn partners van het LHBT-Netwerk. Voor een vriendschap met LHBT Netwerk 

Zeeland is het onderschrijven van de doelstelling en een handdruk voldoende. 

De stichting wordt aangestuurd door 4 bestuursleden en één medewerker communicatie. Alle 

bestuursleden en medewerkers zijn vrijwilligers. 

Gegevens organisatie 
Naam       LHBT Netwerk Zeeland 

Postadres   Rippad 2, 4493 NW, Kamperland 

Emailadres   info@lhbtnetwerkzeeland.nl 

Registratienummer Kvk  63834448 

Bestuursleden 
Stefano La Heijne-Frans  voorzitter 

Odilia van der Heijden  secretaris 

Monique de Vriend  algemeen bestuurslid 

Ton Ham   algemeen bestuurslid 

  

 

  

mailto:info@lhbtnetwerkzeeland.nl
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Bijeenkomsten 

Netwerkbijeenkomst Veiligheid 

Op 7 februari is er een netwerkbijeenkomst 

georganiseerd in de Zaal van Katoen in Goes 

met als thema: veiligheid. Alle partners en 

vrienden van LHBT Netwerk Zeeland waren 

uitgenodigd en de opkomst was met ongeveer 

tachtig personen zeer groot.  

Het programma bestond uit de drie partijen die 

zich met veiligheid van LHBTI’s in Zeeland bezig 

houden: Anti Discriminatie bureau Zeeland, 

over het melden en behandelen van 

discriminatiezaken. Roze in Blauw van de 

politie over wat er met meldingen en aangiftes 

gedaan wordt. En een officier van Justitie, over 

het vervolgen van strafbare feiten.  

Na afloop was er ruim tijd voor netwerken. 

Aanwezigen waren zeer enthousiast over deze 

bijeenkomst. Een van de resultaten is onder 

andere de samenwerking tussen GGD Zeeland 

en Roze in Blauw.  

Een samenvatting van de bijeenkomst is hier te 

lezen: 

https://www.lhbtnetwerkzeeland.nl/nieuws-

agenda/nieuws/terugblik-

netwerkbijeenkomst-veiligheid 

Lezing Petra de Bil 
Op 6 november hield psycholoog Petra de Bil 

een lezing naar aanleiding van haar boek ‘Lege 

Gangen’ over haar ervaringen als moeder van 

een transgender kind. In het boek beschrijft ze 

het hele proces van de transitie met alles wat 

daarbij komt kijken. Ook deze bijeenkomst in 

de Drukkery in Middelburg was met meer dan 

80 personen zeer druk bezocht door onze 

partners, vrienden en andere 

belangstellenden. Zo zaten er bijvoorbeeld veel 

studenten van de HZ in de zaal. 

 

 

Coming Out Dag 2019 

Op 11 oktober heeft LHBT Netwerk Zeeland in 

samenwerking met ADB Zeeland en 113 

zelfmoordpreventie een grote bijeenkomst in 

CineCity Vlissingen georganiseerd ter 

gelegenheid van Coming Out dag 2019. Deze 

dag werd ook de fototentoonstelling QUEER 

geopend in bijzijn van staatssecretaris Paul 

Blokhuis.  

 

Tijdens deze feestelijke viering van de Coming 

Out dag heeft de commissaris van de Koning, 

Han Polman, als voorzitter van de jury, de 

Zeeuwse Parel uitgereikt aan Dow Benelux. Zij 

kregen deze prijs voor de wijze waarop zij als 

werkgever aandacht vragen voor een veilige 

werkvloer voor LHBTI’s. Er waren drie 

nominaties: Eveline van de Putte, GSA 

Nehalennia en Dow Benelux.  

De opkomst voor dit evenement in Vlissingen 

was boven verwachting groot: meer dan 200 

mensen. Wat vooral opviel was, was het grote 

aantal jongeren dat aanwezig was tijdens dit 

evenement. Er is van dit evenement een 

aftermovie gemaakt die op onze website te 

zien is.  

 

Politiek 
In 2019 is LHBT Netwerk Zeeland opnieuw 

benaderd door een aantal politieke partijen en 

gemeenten in Zeeland met de vraag voor 

aanbevelingen over LHBT-beleid. Zowel op 

gemeentelijk als op provinciaal niveau. Omdat 

de vragen van lokale politieke partijen toenam 

hebben we in een brief aan de partijen laten 

weten dat we onmogelijk bij alle gemeentelijke 

partijen kunnen aansluiten, maar dat we wel 

op provinciaal niveau contact blijven zoeken.  

Ook waren er opvallend veel Zeeuwse politici 

aanwezig bij de netwerkbijeenkomst over 

veiligheid in Goes.  

https://www.lhbtnetwerkzeeland.nl/nieuws-agenda/nieuws/terugblik-netwerkbijeenkomst-veiligheid
https://www.lhbtnetwerkzeeland.nl/nieuws-agenda/nieuws/terugblik-netwerkbijeenkomst-veiligheid
https://www.lhbtnetwerkzeeland.nl/nieuws-agenda/nieuws/terugblik-netwerkbijeenkomst-veiligheid
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Project in samenwerking met de HZ 
In januari 2019 is een project afgerond 

waarvoor LHBT Netwerk Zeeland opdracht had 

gegeven. De vraag was om onderzoek te doen 

op de HZ in hoeverre LHBT’s zich daar veilig 

voelen en in hoeverre überhaupt het 

fenomeen LHBT zichtbaar was op de HZ. Door 

een groep studenten is er vervolgens een 

enquête met een opmerkelijke uitkomst 

gehouden onder studenten en docenten. Zo 

bleek namelijk dat de helft van de LHBT’s zich 

niet veilig voelde op school. Daarnaast bleek 

dat seksuele diversiteit op geen enkele manier 

zichtbaar was. Niet in de vorm van aandacht 

voor Paarse Vrijdag, voor Coming-Outdag, een 

GSA of aandacht voor trainingen van docenten 

in omgaan met het fenomeen.  

De aanbeveling was dan ook om met een 

vervolgproject te proberen het onderwerp 

LHBTI op de HZ meer zichtbaar te maken door 

het opzetten van een GSA, het introduceren 

van Paarse Vrijdag, het uithangen van de 

regenboogvlag op Coming-Outdag en een 

brochure met handreikingen voor docenten. In 

september is weer een andere groep 

studenten hiermee aan de slag gegaan in 

samenwerking met LHBT Netwerk Zeeland en 

met een geweldig resultaat en veel aandacht in 

de media. Al deze doelen zijn namelijk 

gerealiseerd, maar ook geborgd door het 

oprichten van een GSA op de HZ die al deze 

initiatieven in de toekomst verder vorm gaat 

geven. 

 

LHBT Netwerk Zeeland & COC Zeeland 

COC Zeeland is vanzelfsprekend onze 

belangrijkste partner. We hebben met het 

nieuwe bestuur uitgebreid overleg gevoerd 

over de gezamenlijke doelstellingen en de 

diverse taken.  In het verleden hebben wij als 

LHBT Netwerk Zeeland veel taken die eigenlijk 

bij het COC horen op ons genomen, omdat we 

destijds in principe te maken hadden met een 

niet-functionerend COC Zeeland. Maar nu er 

sinds eind 2018 een nieuw bestuur is kunnen 

wij veel van de taken weer overlaten aan COC 

Zeeland.  

Grofweg hebben we met elkaar afgesproken 

dat wij ons op de volgende zaken blijven 

concentreren: 

- Het organiseren van 

themabijeenkomsten en lezingen voor 

partners en vrienden; 

- Projecten op de HZ; 

- De Zeeuwse Parel; 

- Netwerkbijeenkomsten voor partners 

en vrienden van LHBT Netwerk 

Zeeland 

- Het coördineren van het hijsen van de 

regenboogvlaggen op Coming-Outdag. 

 

GSA & jongeren 

Wat LHBT jongeren en GSA’s betreft: Hierover 

is er afgesproken met COC Zeeland dat zij het 

eerste aanspreekpunt worden voor de GSA’s in 

Zeeland. De GSA is immers een initiatief dat is 

ontstaan en nog wordt ondersteund vanuit 

COC Nederland. Zij gaan ook voortaan 

bijeenkomsten en evenementen voor en met 

deze jongeren organiseren. 

Stimuleringsbijdrage 
Jaarlijks stelt LHBT Netwerk Zeeland € 1.500,- 

beschikbaar voor al haar partners om 

activiteiten te organiseren. De voorwaarden 

voor deze stimuleringsbijdrage zijn nu 

duidelijker op onze website geformuleerd. 

In 2019 hebben wij een subsidieaanvraag van 

COC Zeeland ontvangen om in de gemeente 

Tholen een krans te leggen op 4 mei. Daarnaast 

hebben wij twee aanvragen ontvangen van de 

Roze 50+ Ambassadeurs voor hun Roze 

wandeling in het najaar en voor de kerstborrel 

in december.
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En verder… 

Dit jaar heeft By Tab Coaching zich als nieuwe partner LHBT Netwerk Zeeland aangesloten.  

 

Het team is uitgebreid met een nieuwe vrijwilliger. Sylvano heeft communicatie gestudeerd en zal zich 

vooral bezighouden met onze website en sociale media.  

Communicatie
Naast onze eigen nieuws- en agendaberichten op onze website en sociale media zijn we ook steeds 

zichtbaarder voor andere media. Vooral de lokale pers weet ons vaak goed te vinden. Hieronder een 

greep uit de berichten die dit jaar op onze website zijn gepubliceerd of waarbij wij in de media zijn 

gekomen. Voor de volledige artikelen kunt u de website bezoeken.  

 

Stefano La Heijne van LHBT Netwerk Zeeland over de 

Nashville-verklaring 

Naar aanleiding van de Nashville-verklaring werd Stefano La 

Heijne namens LHBT Netwerk Zeeland gevraagd om zijn 

mening te geven. Dit resulteerde in een video bij Omroep 

Zeeland.  

 

 

 

De Zeeuwse Parel 2019 

Uiteraard was dit jaar ook de bekendmaking van de Zeeuwse Parel 2019 weer interessant nieuws 

voor de lokale media.  

 

De uitreiking was ook een mooi moment om met de vorige winnaar terug te blikken op wat voor 

invloed het winnen van de prijs heeft gehad op de organisatie. Het interview met Jacqueline van den 

Hil van SVRZ Ter Valcke is op onze website terug te lezen.   

  

https://www.lhbtnetwerkzeeland.nl/sociale-kaart/by-tab-coaching
file:///C:/Users/sylva/Desktop/omroepzeeland.nl/media/52215/Stefano-la-Heine-van-LHBT-Netwerk-Zeeland-over-de-Nashville-verklaring
file:///C:/Users/sylva/Desktop/omroepzeeland.nl/media/52215/Stefano-la-Heine-van-LHBT-Netwerk-Zeeland-over-de-Nashville-verklaring
https://www.lhbtnetwerkzeeland.nl/nieuws-agenda/nieuws/svrz-ter-valcke-het-heeft-ons-allereerst-veel-energie-gegeven
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Jaarrekening 2019 

 

Inkomsten Gerealiseerd 

2019 

Begroot 2019 Begroot 2020 

Subsidie                      -    € 15.000,00 - 

Overschot vorig boekjaar      € 26.663,68 - € 21.430,92 

Rabo Clubkas Campagne       €        49,07 - - 

TOTAAL € 26.712,75  € 15.000,00  € 21.430,92 

  
  

Uitgaven Gerealiseerd 

2019 

Begroot 2019 Begroot 2020 

Kosten vrijwilligers  € 473,85 € 1.650,00  € 500,00  

Webhosting € 611,05 € 1.100,00     € 650,00     

Communicatie en promotie € 342,15 € 750,00     € 2.000,00     

Stimuleringsbijdragen voor partners € 244,25 € 1.500,00 € 1.500,00 

 Administratie en beheerkosten € 179,53 € 350,00 € 200,00 

 Netwerkbijeenkomsten € 1.960,67 € 7.650,00     € 3.750,00     

 Deskundigheidsbevordering                           - € 500,00     € 500,00     

Activiteiten LHBT-jongerengroep                - € 2.500,00  € 2.000,00  

 Uitreiking Zeeuwse Parel Coming Out Dag € 1.470,33  € 4.000,00    

 Reserve voor 2021   € 10.330,92 

TOTAAL € 5.281,83 € 20.000,00 € 21.430,92 

Resultaat per 31 december 2019 € 21.430,92   
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Toelichting op de jaarrekening 2019 
 
Inkomsten: Zoals in het jaarverslag en de jaarrekening van 2018 is terug te 

lezen hebben we besloten in 2019 géén beroep te doen op een 
nieuwe subsidie omdat de reserves ruim voldoende zijn. Dit gaat 
ook voor het jaar 2020 gelden. In 2020 zal gekeken worden om 
financiering te realiseren voor 2021. 

 
Webhosting: Onze webmaster Cavallieri & Co heeft besloten ons te blijven 

sponsoren. Alle inzet voor onze website betreffende het 
plaatsen van items en service doen zij kosteloos. Alleen betalen 
we het jaarlijks onderhoud en de kosten voor domein, 
beveiliging, updates en webhosting 

 
Communicatie en promotie: In 2019 is er te weinig aan communicatie en promotie gedaan. 

Dit komt voornamelijk door het gebrek aan tijd en kundige 
vrijwilligers die hierin gespecialiseerd zijn. In 2020 is de begroting 
verhoogd omdat er dan Zeeuwse LHBT stockfoto’s gemaakt 
worden voor algemeen gebruik. 

 
Stimuleringsbijdrage: Ieder jaar stelt LHBT Netwerk Zeeland 5x €300,- beschikbaar aan 

partners om activiteiten te ondersteunen. In 2019 heeft alleen 
Roze 50+ Zeeland en COC Zeeland hiervan (deels) gebruik 
gemaakt.  

 
Netwerkbijeenkomsten: Bij alle bijeenkomsten die zijn georganiseerd zijn de kosten 

gedeeld tussen betrokken partijen. Hierdoor hebben we veel 
kunnen besparen op deze kosten. 

 
Activiteiten Jongerengroep: Eén van de voorwaarden van onze eerste subsidie vanuit het 

LHBTI project was om een budget vrij de houden voor LHBT 
jongeren in Zeeland. Hier wordt vooralsnog echter geen gebruik 
van gemaakt. Dit kwam omdat de LHBT Jongerengroep Zeeland 
sinds 2018 niet meer bestaat. In 2020 zal LHBT Netwerk Zeeland 
actief haar partners wijzen op deze beschikbare gelden. Ook is 
er eind 2019 Jong&Out Zeeland opgericht onder de vlag van COC 
Zeeland. 

 
Uitreiking Zeeuwse Parel: Omdat de uitreiking van de Zeeuwse Parel deel uitmaakte van 

een veel grotere bijeenkomst bij CineCity zijn de kosten in 2019  
hiervoor veel lager uitgevallen dan vooraf begroot. De meeste 
kosten zijn gedragen door 113 Zelfmoordpreventie en het LHBTI 
project van ADB Zeeland. 
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Overschot saldo:  We hebben uitsluitend de noodzakelijke uitgaven gedaan omdat 
we dit jaar vanuit de provincie en gemeenten geen subsidie 
hebben ontvangen. Daarmee hebben we een resultaat waarmee 
we minstens 2020 en 2021 kunnen overbruggen. Over uiterlijk 
één jaar moet er helderheid zijn hoe de financiële toekomst eruit 
gaat zien. We streven naar minstens een financiële 5-jaren 
dekking. 
 

  
 


